PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Poskytováni služeb při nakládání s odpady – opakované řízení“
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489

Název zakázky

Poskytování služeb při nakládání s odpady –
opakované řízení

Jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat zadavatele

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

2. Předmět veřejné zakázky
Služby
3. Cena sjednaná ve smlouvě a cena předpokládaná – u pojištění se neuvádí DPH
Předpokládaná celková hodnota: 2.500.000,- Kč bez DPH
Celková cena sjednaná ve smlouvě: 2.390.369,40,- Kč bez DPH, z toho:
Cena za dílčí hodnotící kritérium 1: 2.237.760,- Kč bez DPH
Cena za dílčí kritérium 2:
152.609,40 Kč bez DPH
4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění
Zjednodušené podlimitní řízení,
Kompletní ZD na profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3678.html
5. Identifikační údaje vybraného dodavatele a důvod výběru
FCC Česká republika, s.r.o. Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8.
Účastník předložil jako jediný nabídku pro tuto veřejnou zakázku a splnil podmínky účastni
v zadávacím řízení a podmínky splnění základní a profesní způsobilosti.
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6. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku, a jejich nabídkové ceny:
Název společnosti
FCC Česká republika, s.r.o.,
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8,
IČO 45809712

Nabídková
cena v dílčím
kritériu 2

Nabídková
cena v dílčím
kritériu 1

Výsledné
pořadí

2.237.760,-

152.609,40

1.

7. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
K vyloučení žádného z účastníků z důvodu podání nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou
cenou nedošlo.
8. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu
K vyloučení žádného z účastníků nedošlo ani z jiných důvodů.
9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel umožnil pro podání nabídky pouze elektronické komunikační prostředky. Důvodem
je úprava pravidel pro podání nabídek v zákonném režimu.
11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Brně dne 17. 12. 2019

Bc.
Zdeněk
Bartl

Digitálně
podepsal Bc.
Zdeněk Bartl
Datum:
2019.12.18
08:42:22 +01'00'

Razítko a podpis
………………………………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
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